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SPRIEVODCA SVORKAMI
Ako si vybrať tie správne svorky na použitie.

KLADIVOVÝ
SPONKOVAČ

Zvedavosť, usilovnosť a neskrotná posadnutosť dizajnom nás
neustále poháňajú vpred. Naše základné hodnoty, tradície, dizajn a inovácie riadia naše ambície tak, aby výrobky so značkou
Rapid mali pre používateľov, rovnako ako pre životné prostredie
význam.

4–7

ELEKTRICKÉ

V mestečku Hestra v južnej časti Švédska bola v roku 1936
založená spoločnosť, ktorá je dnes známa ako Rapid. Dnes, po
viac ako 70 rokoch, sme jednou z popredných svetových značiek v odbore. Nájdete nás vo viac ako 120 krajinách sveta a
ponúkame kompletný rad zošívačiek a svoriek pre kancelárie,
stavebníctvo a domácich majstrov. Keďže naše zošívačky možno
nájsť na väčšine pracovísk a vo väčšine odvetví, pravdepodobne
sme sa už stretli.

POKYNY A ÚROVNE
Pokyny na zošívanie Sprievodca našimi troma úrovňami
používania – Hobby, Handy, Pro

PNEUMATICKÉ

Pravdepodobne sme
sa už stretli

Na týchto nasledujúcich stránkach vás usmerníme tak, aby ste
si našli ten správny nástroj pre svoje potreby. Dúfame, že s niekoľkými užitočnými návodmi a inšpiratívnymi stránkami skončíte
s tým správnym nástrojom značky Rapid vo svojich rukách.

Len málo nástrojov je takých univerzálnych ako zošívacia pištoľ.
Plast, textílie, izolácia, obklady, káble, rastliny, strešná lepenka...
jediné hranice sú tie, ktoré stanovíte vy. Máme mnoho rôznych
modelov, z ktorých si môžete vybrať a nájdete ich opísané v tejto
brožúrke spolu so spôsobmi použitia, o ktorých sa domnievame,
že sú pre vás najvhodnejšie.
Máme ručné, elektrické aj pneumatické modely, ktoré sú rozdelené na kategórie podľa toho, akým spôsobom používate svoju
zošívaciu pištoľ.

Zošívacie pištole pre všetky
vaše potreby
Prinášame vám naše zošívacie pištole v niekoľkých rôznych
modeloch pre rôzne oblasti použitia. Aby sme vám to zjednodušili, rozdelili sme naše zošívacie pištole na tri kategórie:
profesionálni používatelia (PRO), domáci majstri (HANDY)
alebo záľuby (HOBBY).

Výrobky kategórie PRO spĺňajú každodenné požiadavky
profesionálnych používateľov
a uľahčujú prácu širokej škále
povolaní. Výrobky spoločnosti
Rapid prispievajú tiež k rýchlejšej, efektívnejšej práci (čo
zvyšuje ziskovosť).
Naše výrobky kategórie Pro
ponúkajú spoľahlivosť, ktorá
je nevyhnutná na každodenné
použitie v stavebníctve.
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DRUHY POUŽITIA
A PRAVIDLÁ

Jeden nástroj, niekoľko
možností použitia
Toto je zošívacia pištoľ v kocke

Všeobecné pravidlá pripevňovania
Existuje niekoľko všeobecných pravidiel, ktorými sa môžete
riadiť, keď sa chystáte použiť svorky ako upevňovacie riešenie.
Je jednoduché ich dodržiavať a pracovať v najbežnejších situáciách týkajúcich sa pripevňovania.
ŠTANDARDNÉ PRAVIDLO
V bežnom prípade by svorky mali
byť trikrát také dlhé ako materiál,
ktorý sa má upevniť.
1/3
2/3

1/2
1/2

Pri rade HOBBY výrobkov Rapid
nie sú stanovené žiadne obmedzenia, pokiaľ ide o vylepšenia
v domácnosti. Práve naopak!
Radom Hobby výrobkov Rapid sa
rozširujú možnosti. Jediným obmedzujúcim faktorom pri používaní
výrobkov Rapid je predstavivosť
používateľa.

}

STAPLES GUIDE

Výrobky kategórie HANDY
poskytujú domácim majstrom všetko, čo od nástrojov vyžadujú pre všetky naliehavé práce okolo domu.
Tieto univerzálne výrobky
so svojím ergonomickým
dizajnom sú rýchle a efektívne a vyrobené pre zručných používateľov výrobkov
kategórie Handy, ktorí chcú
vylepšiť svoj domov pomocou jednoducho použiteľných nástrojov.

Length of
the staples

}

Length of
the staples

PRAVIDLÁ PRI POUŽÍVANÍ
ODOLNÉHO MATERIÁLU
Pri tvrdých povrchoch dbajte na
to, aby dĺžka svoriek bola dvakrát
väčšia ako dĺžka materiálu, ktorý
pripevňujete.

PRAVIDLÁ PRI PRIPEVŇOVANÍ
JEMNÝCH ALEBO ĽAHKÝCH
MATERIÁLOV
Pri práci s jemným alebo ľahkým
materiálom venujte starostlivosť
tomu, aby dĺžka svoriek bola o
4 mm dlhšia ako hrúbka materiálu.
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KÁBLE
Káblové svorky na pripevnenie
nízkonapäťových káblov.

Umenie vybrať tie správne svorky
pre správnu pracovnú úlohu
Ďalším krokom po výbere zošívacej pištole je výber svoriek,
ktoré sa hodia pre toto náradie a sú vhodné pre daný pracovný
úkon. Ak zistíte, že sa zošívacia pištoľ opakovane zasekáva,
zvyčajne to signalizuje, že je nabitá nesprávnym druhom svoriek alebo že používate neštandardné svorky. Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky, nabite svoju nastreľovaciu pištoľ
Rapid svorkami značky Rapid. To je spôsob, akým navrhujeme
naše výrobky a svorky. Spoločne v dokonalej harmónii. Toto sú
symboly, ktoré vysvetľujú, ktorý druh svoriek si vybrať. Na tejto
stránke vám ich vysvetlíme.

VÝSTAVBA
Na upevňovanie cez tvrdý materiál,
kde sa vyžaduje veľká hĺbka, použite
úzke svorky alebo klinčeky.
Používajú sa najmä na náročné upevňovanie, kladenie podláh, drevené obloženie, nástenné tabule, rámy, predeľovanie
atď.
No 8

UPLATNENIE:

Symboly svoriek pre úzke svorky a klinčeky

ZDOBENIE A KONEČNÁ ÚPRAVA
Použite jemné drôtené svorky, keď
potrebujete menej viditeľnú svorku,
napríklad pri pripevňovaní textílií,
tkanín, kože, dekoračného materiálu,
etikiet alebo plagátov.
Symboly svoriek z jemného drôtu

IZOLÁCIA A STAVEBNÉ PRÁCE
Pri dokončovaní stavebných a izolačných prác, ktoré zahŕňajú montáž líšt,
prácu s PVC a lepenkou.

TECHNOLÓGIA:
NEREZ
Svorky z kvalitnej nerezovej ocele určené na použitie tam,
kde sa v nepriaznivých podmienkach vyžaduje odolná svorka.
Symboly svoriek z nerezovej ocele

DP
Špeciálny rad svoriek s rozbiehavými hrotmi (Divergent Point, DP) slúžiacimi na to, aby poskytli maximálnu pevnosť medzi dvoma časťami, ktoré sú spojené
dohromady.
Symboly pre svorky DP

Symbol svorky z plochého drôtu
SPRIEVODCA SVORKAMI | 9

STAPLES GUIDE

Symboly svoriek
pre káble

Inšpirácia

INŠPIRÁCIA

Kto potrebuje kladivo a klince,
aby obložil steny?
S pneumatickou zošívacou
pištoľou sa to podarí rýchlo!

Na skrášlenie fádnej odkladacej
škatule vám stačí len kúsok
tkaniny a zošívacia pištoľ.
Bez nutnosti šitia!

Pištoľ na pripevňovanie káblov
zjednoduší pripevnenie dekoratívneho osvetlenia alebo káblov
telefónu, televízora, poplašného
systému či reproduktorov.
Bum, bum! Hotovo.
INŠPIRÁCIA | 11

Zmeňte svoju záhradu pomocou
zošívacej pištole a s trochou
predstavivosti
Záhrada je pre väčšinu ľudí atraktívnym miestom na odpočinok,
kde sa môžu usadiť a vychutnať si šálku kávy. Je to sen, ktorý
sa dá ľahko uskutočniť. Pareniská a kvetináče sa dajú ľahko vyrobiť pomocou jednoduchých materiálov... staré, opotrebované
ležadlá vyzerajú s trochou novej tkaniny skoro ako nové.
Po návšteve obchodu
s látkami, skladu s drevom a pestovateľskej
škôlky obetujte niekoľko
hodín tesárskych prác a
máte úplne novú záhradu.
Usaďte sa do pôvabných
ležadiel medzi bzučiace
včely a poletujúce motýle
a vychutnajte si uspokoje-

INŠPIRÁCIA

Vzor už máte v podobe starej látky. Opatrne ju odstráňte, položte
ju na novú látku a vystrihnite si
nový výtvor pre svoje ležadlo. Novú
látku prichyťte na miesto zošívačkou a pekne oddychujte!

Drevo, svorky, klince a elektrická zošívacia pištoľ je všetko, čo potrebujete na výrobu
kvetináča z dreva. Naplňte ho
zeminou a pridajte rastliny.
Nádherné!

Vyrobiť parenisko nie je príliš
ťažké a vo väčšine záhrad sa
v južnej časti ich dvora nachádza malý pozemok. Doma vypestované jahody sú najlepšie!

nie, ktoré pramení zo záhradníčenia a vašich vlastných
výtvorov. Nič nie je sladšie
ako chuť doma vypestovaných plodov a zeleniny.
Podrobné návody na veci,
ktoré môžete pre svoju
záhradu vyrobiť, si pozrite na
stránke www.rapid.com, kde
nájdete ďalšie nápady pre
domácich majstrov.
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Váš domov by mal zobrazovať
vašu osobnosť a štýl. Prečo
vešať veci, ktoré sa vám nepáčia, na stenu? Pomocou svojej
obľúbenej látky, ktorú natiahnete
cez rám obrazu, môžete vytvoriť
takú stenu, na ktorej sú zavesené
predmety v presne takých farbách, ktoré chcete. Dovolenkové
suveníry, ktoré sa všade povaľujú
a zapadajú prachom... zhromaždite ich vo vitríne. Alebo zostavte
zásobu CD a DVD diskov a
vyzdobte si nimi steny. Káble
visiace a ležiace všade naokolo
vytvárajú dojem čohosi nedokončeného. Pripevnite ich v rovných
líniách, aby získali organizovanejší
vzhľad. Potrebujete viac nápadov? Navštívte naše webové
stránky www.rapid.com

Naša pištoľ na pripevňovanie
káblov zjednodušuje usporiadanie všetkých vašich káblov.
A navyše to vyzerá pekne!

Maľovanie rýchlejšie ako kedykoľvek predtým, č. 1! Najprv kúpte
hrubšie drevo, ktoré použijete na
rám, potom ho napíľte na správne
rozmery a pomocou výkonnej nastreľovacej pištole vyhotovte rám.
Police so škatuľami dokážu
pojať suveníry z dovoleniek, knihy,
zbierky cédečiek a ozdoby – čokoľvek. Použite jednu z našich
zošívacích pištolí na spojenie
týchto škatúľ dokopy.

Maľovanie rýchlejšie ako kedykoľvek predtým, č. 2! Potom prichyťte látku zošívačkou cez rám
obrazu. Vy rozhodnete o farebnej
schéme a veľkosti.
INŠPIRÁCIA | 15

INŠPIRÁCIA

S výrobkami Rapid
buďte svojím vlastným
bytovým architektom

Temer každý, kto má svoj vlastný
dom, si ho skôr alebo neskôr
renovuje. A ak uvažujete o tejto
náročnej úlohe, ubezpečte sa, že
ste na túto prácu vybavení tými
správnymi nástrojmi! Keď robíte
náročnejšie práce, ako je napríklad inštalácia dosiek na pripevnenie stien alebo podlahoviny či
ukladanie podlahových dosiek
alebo konštrukcií, určite majte
pripravenú pneumatickú alebo
elektrickú zošívaciu pištoľ, a práca sa urobí rýchlo. Aj na vykonávanie jednoduchších úloh, ako je
napríklad inštalácia líšt, káblov či
izolácie, si v sortimente výrobkov
Rapid nájdete tú správnu ručnú
pištoľ pre svoje potreby.

Chcete vynoviť svoj dom novými
parketovými podlahami? Použite
na upevnenie podlahových dosiek
pneumatickú sponkovaciu pištoľ
a čoskoro sa budete prechádzať
po stabilnej podlahe.

Jednoduchý spôsob, ako dodať
svojmu obydliu nový vzhľad, je
vytapetovanie a ako štipka krásy
navyše aj výmena rámov okien
a dverí!

Pripravujete vonkajší priestor na
zimné použitie? Pri upevňovaní
izolácie použite kladivový
sponkovač, pričom druhá ruka
ostane voľná na upevnenie izolácie.
INŠPIRÁCIA | 17

INŠPIRÁCIA

Rekonštrukcia vášho
domova pomocou
správnych nástrojov

2. Nastaviteľná nárazová sila

Ručné nastreľovacie pištole
Ručné nastreľovacie pištole sú ideálne na vykonávanie rýchlych
a krátkodobých pracovných úloh. Máme niekoľko modelov, ktoré
sú vhodné na pripevňovanie strešných škridiel, fólií, jednoduchších dekorácií, nízkonapäťových káblov, líšt, na práce spojené
so záľubami a mnoho ďalších činností. Jednoducho sa používajú
a sú mimoriadne spoľahlivé. Niektoré vážia menej než iné, niektoré sú menšie, aby sa zmestili
do ženských rúk a chod niektorých je bez spätného nárazu
a sú vyrobené z mimoriadne
odolnej ocele. Sme si istí, že si
nájdete zošívaciu pištoľ, ktorá je
pre vás ideálna.

Maľovanie, zdobenie stien či
úprava záhlavia postele? Je
ľahké vyhotoviť rám jednoducho
tak, že spojíte konce nastrelením klincov alebo svoriek.

W

X
min

max

1. Tlmič
Nižšia hladina zvuku.

3. Zámok rukoväte
Bezpečnostný zámok na
uskladnenie.

Vzhľad miestnosti môžete ľahko
zmeniť tým, že zmeníte látky na
predmetoch zavesených na stenách
alebo na záhlaví postele. Jednoducho pripevnite zošívačkou novú
tkaninu na rám a máte to hotové!

z hliníka, takže je ľahká a
veľmi odolná. Je vybavená
prepínačom, takže v závislosti
od daného materiálu a dĺžky
použitých svoriek si môžete
nastaviť nárazovú silu.
Používajú sa pri nej svorky
z plochého drôtu, ktoré sú
ideálne na vykonávanie izolačných prác a pripevňovanie
tenkých tkanín.

RUČNÉ

Našim najnovším členom radu
ručných zošívacích pištolí je
pištoľ ALU740, ktorá je rovnako
ako ostatné hliníkové sponkovacie pištole odliata

Prepnite nastavenia v závislosti
od materiálu a dĺžky svoriek.

4. Celokovová
Dlhotrvajúca.

5. Bez spätného
nárazu
Umožňuje pohodlné
používanie.

Ďalšie spôsoby využitia alebo nápady nájdete
na našich webových stránkach: www.rapid.com.
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RUČNÉ

TYP SVORIEK
Z
jemného
drôtu

FUNKCIE

Z plochého drôtu

Káble

S úzkou
korunou

W

Malé
klinčeky
a sponky

X
min

Tlmič hluku

Oceľ

max

Nastaviteľná sila

Bez spätného
nárazu

Uzamykacie funkcie

IDEÁLNE
POUŽITIE:

• Izolácia

6–14 mm

3 3 3 3 3

• Izolácia

6–8 mm

3 3

R34

PRO

TYP/DĹŽKA V MM

R14

PRO

TYP/DĹŽKA V MM

Výrobky kategórie PRO spĺňajú každodenné požiadavky profesionálnych používateľov
a práce v širokej škále povolaní. Sponkovacie pištole na svorky z plochého drôtu

3 3

(R34, R14) sú vhodnejšie na pripevňovanie stropných dosiek, izolačných materiálov,
plastových fólií a uložených kobercov.

R33

PRO

TYP/DĹŽKA V MM

6–14 mm

3 3 3 3 3

• Ťažké tkaniny
• Papier

6–8 mm

3 3 3 3 3

• Ťažké tkaniny
• Papier
RUČNÉ

R30

PRO

TYP/DĹŽKA V MM

R23

PRO

TYP/DĹŽKA V MM

4–8 mm

3 3

3 3

• Ľahké tkaniny
• Papier

R353

PRO

TYP/DĹŽKA V MM

6–14 mm

3 3 3 3 3

• Ťažké tkaniny
• Papier

R153

PRO

TYP/DĹŽKA V MM

4–8 mm

Sponkovacie pištole na svorky z jemného drôtu s kratšou dĺžkou nástavca (R23,
R153)sú vhodnejšie na pripevňovanie tenkých materiálov, ako napríklad tkaniny,
papier a štítky. Pištole s väčšou dĺžkou nástavcov (R33, R30, R353) sa odporúčajú
na pripevňovanie hrubších textílií, ako napríklad plátno či koža. Dajú sa použiť aj na

3 3

3 3

• Ľahké tkaniny
• Papier

pripevňovanie plagátov, sieťoviny alebo štítkov. Sponkovacia pištoľ R30 je vybavená aj vyčnievajúcim ústím. Profesionálny nástroj na vykonávanie precíznej práce.
Užitočný najmä pri práci v stiesnených priestoroch.

RUČNÉ

TYP SVORIEK
Z
jemného
drôtu

FUNKCIE

Z plochého drôtu

S úzkou
korunou

Káble

W

Malé
klinčeky
a sponky

X
min

Tlmič hluku

Oceľ

max

Nastaviteľná sila

Bez spätného
nárazu

Uzamykacie funkcie

IDEÁLNE
POUŽITIE:

R36

PRO

TYP/DĹŽKA V MM

10 –14 mm 10 –14 mm

3 3 3 3 3

• Káblové
aplikácie

3 3 3 3 3

• Káblové
aplikácie

9–11 mm

PRO
MS840

TYP/DĹŽKA V MM

PRO
MS853

Káblové sponkovačky (R28, R36) na pripevňovanie nízkonapäťových káblov na použitie s napätím maximálne 50 V, pištole R28 na pripevňovanie káblov s priemerom

TYP/DĹŽKA V MM

No 8

6–14 mm

15 mm

No 8

6–14 mm

15 mm

ALU753 ALU740

TYP/DĹŽKA V MM

MS610

HANDY HANDY HANDY

Nová generácia profesionálnych sponkovacích pištolí. Vďaka kombinácii hliníkového
puzdra a vnútorných súčiastok vystavených opotrebovaniu, ktoré sú celé z ocele, sú tieto
sponkovacie pištole ľahké, výkonné a odolné. Používať sa dajú so svorkami a klinčekmi z

TYP/DĹŽKA V MM

No 8

6–14 mm

15 mm

do 4,5 mm a R36 pre káble s priemerom do 6 mm. Ideálne pre telefónne a televízne
káble, káble poplašných systémov, ozvučovacích systémov a sieťové káble.

3 3 3 3 3

• Izolácia
• Inštalácia líšt

3 3 3 3 3

• Izolácia
• Inštalácia líšt

plochého alebo jemného drôtu. Tieto sponkovacie pištole sa odporúčajú na vykonávanie náročnejších úloh vyžadujúcich si sponkovaciu pištoľ, ktorá je univerzálna a ponúka
možnosť pripevňovania svorkami a klinčekmi.

3 3 3 3 3

• Izolácia
• Tenké tkaniny

TYP/DĹŽKA V MM

No 8

6–14 mm

4–10 mm

15 mm

4–10 mm

Nová generácia aj pre zručných používateľov. Vďaka kombinácii hliníkového puzdra
a celokovových vnútorných dielov vystavovaných opotrebovaniu sú tieto sponkovače
ľahké, výkonné a odolné. Sú ideálne pre náročného, zručného (Handy) koncového

3 3 3 3 3
3 3
3 3

• Izolácia
• Tenké tkaniny

• Izolácia
• Tenké tkaniny

používateľa. Výrobok MS610 je jedinečný vďaka technike spätnej streľby, ktorá je
veľmi užitočná pre pracovné úkony, pri ktorých zošívacia pištoľ neleží oproti povrchu
alebo pri zošívaní smerom nahor.

RUČNÉ

R28

PRO

TYP/DĹŽKA V MM

RUČNÉ

TYP SVORIEK

FUNKCIE
W

Z jemného drôtu

Z plochého drôtu

Káble

Malé
klinčeky
a sponky

S úzkou
korunou

min

Oceľ

Nastaviteľná sila

Bez spätného
nárazu

Uzamykacie funkcie

IDEÁLNE
POUŽITIE:

R64

TYP/DĹŽKA V MM

No 8

6–14 mm

15 mm

3

3 3 3

3

3 3 3

• Izolácia
• Inštalácia líšt

TYP/DĹŽKA V MM

6–14 mm

HANDY
R83

TYP/DĹŽKA V MM

HANDY
R453

TYP/DĹŽKA V MM

HANDY
R253

Vysoko kapacitné, ergonomické sponkovacie pištole na svorky z plochého drôtu. Ak potrebujete sponkovaciu pištoľ, pri ktorej sa používajú aj svorky aj klinčeky, použite pištoľ R64, ktorá je
ideálna na vykonávanie náročných úloh, ktoré si vyžadujú použitie svoriek

TYP/DĹŽKA V MM

No 8

15 mm

6–14 mm

No 8

15 mm

6–14 mm

6–14 mm

HANDY
MS4.1

Pištoľ R253 je ergonomická, univerzálna sponkovacia pištoľ na svorky z jemného drôtu. Pištole
R83 a R453 sú vysoko kapacitné sponkovacie pištole na svorky a klinčeky z jemného drôtu.
Všetky majú súčiastky, ktoré sú vystavené opotrebovaniu, celé z ocele. Sú ideálne na vykoná-

• Izolácia
• Inštalácia líšt

a klinčekov z plochého drôtu. Odporúča sa pre stropné dosky, izolačné materiály, plastové
fólie, pripevnené koberce, lepenku, lišty, obťahovanie atď. Tieto sponkovacie pištole majú
vnútorné súčiastky, ktoré sú vystavené opotrebovaniu, celé z ocele.

3

3 3 3

3

3 3 3

• Pripevňovanie
textílií
• Obťahovanie

3

3 3 3

• Pripevňovanie
textílií
• Obťahovanie

• Pripevňovanie
textílií
• Obťahovanie

vanie náročných zošívacích úkonov pomocou svoriek alebo klinčekov pri pripevňovaní textílií,
plátna, kože, plagátov, sieťoviny, štítkov, rámov či obťahovaní.

TYP/DĹŽKA V MM

No 8

6–14 mm

12–14 mm

15 mm 15 mm

Posledný výrobok pre domácich majstrov – táto sponkovacia pištoľ má univerzálny zásobník,
ktorý slúži pre svorky, káblové svorky, klinčeky a klinčeky bez hlavičiek. Je pevná, pohodlná
a jednoducho sa používa. Skvele sa hodí na vykonávanie čalúnnických alebo dekoračných
prác, upevňovanie rámov, líšt a obťahovanie či realizáciu akéhokoľvek druhu projektu.

3

3 3 3

• Izolácia
• Káble
• Dekorácie

Pomocou zaoblených svoriek môžete dokonca pripevňovať nízkonapäťové káble (max. 50 V),
ako napríklad počítačové, telefónne alebo televízne káble či káble poplašných zariadení. Vyčnievajúce ústie je určené na to, aby sa dostalo do rohových a tesných priestorov. Vnútorné
súčiastky vystavené opotrebovaniu sú vyrobené z ocele.

RUČNÉ

R44

HANDY

HANDY

Tlmič hluku

X
max

RUČNÉ

TYP SVORIEK

FUNKCIE
W

Zj
emného
drôtu

Z plochého drôtu

Káble

S úzkou
korunou

Malé
klinčeky
a sponky
Oceľ

max

Nastaviteľná sila

Bez spätného
nárazu

Uzamykacie funkcie

IDEÁLNE
POUŽITIE:

R13

TYP/DĹŽKA V MM

HOBBY

R53

HOBBY

HOBBYTACKER
DUAL

TYP/DĹŽKA V MM

HOBBY

HOBBYTACKER

TYP/DĹŽKA V MM

COMPACTA

4–10 mm

HOBBY

TYP/DĹŽKA V MM

3

3 3

• Pripevňovanie
textílií
• Dekorácie

3

3 3

• Pripevňovanie
textílií
• Dekorácie

TYP/DĹŽKA V MM

4–10 mm

No 8

6–12 mm

15 mm

• Dekorácie

3

6–8 mm

6–14 mm

Náš sortiment Hobby je rad ľahkých nástrojov, avšak s vysokým štandardom a ergonomickým dizajnom výrobkov Rapid s optimalizovaným pomerom cena/výkon. Pri

ECO
Tacker

3
3 3

• Dekorácie

3

• Dekorácie

väčšine z nich sa používajú svorky z jemného drôtu s väčšou dĺžkou nástavca, avšak vo
výrobku HobbyTacker Dual sa používajú svorky, rovnako ako klinčeky.

TYP/DĹŽKA V MM

4–8 mm

4–8 mm

Táto ľahká sponkovacia pištoľ má všetky dobré vlastnosti nášho radu Hobby a navyše
má kryt vyrobený z 80 % postindustriálneho recyklovaného plastu. Vďaka tomu je
súčasťou nového radu výrobkov Rapid s názvom ECO. Obal je vyrobený z recyklo-

3

• Pripevňovanie
textílií
• Dekorácie

vaného kartónu, tlačený atramentom na báze sóje bez ropy a zlepený iba pomocou
lepidla na báze vody. Je ideálna na základné práce domácich majstrov okolo domu.

RUČNÉ

HOBBY

Tlmič hluku

HOBBY

X

min

3. Dvojitý odolný ovládač
Otočte ho a vydrží dvakrát
tak dlho.

Kladivový sponkovač
Výrobok R311 je robustná a odolná kladivová sponkovacia
pištoľ ideálna pre náročných profesionálov, ktorí po celý rok
potrebujú používať spoľahlivé nástroje v interiéri aj v exteriéri. Špeciálne spodné plnenie neobsahuje žiadne voľné diely,
takže sa nevystavujete riziku, že vám niečo spadne – čo je
obzvlášť výhodné pri práci na strechách. Robustná konštrukcia
prispieva k výnimočnej životnosti pištole R311.
Napríklad keď sa opotrebuje ovládač svoriek, môžete ho
jednoducho otočiť a začať pracovať pomocou druhej strany
ovládača. Táto možnosť takmer zdvojnásobuje životnosť! Navyše pištoľ R311je vybavená špeciálnou tlmiacou doskou, aby
nedošlo k poškodeniu pracovného materiálu. Pištoľ R311 je
podľa odborníkov na zošívanie naozaj profesionálnym nástrojom, ktorý je určený pre profesionálov.

2. Jednoduché spodné plnenie svorkami
Stačí stlačiť spodnú zelenú časť a sponkovacia
pištoľ je pripravená na plnenie.

1. Bez voľných dielov
Určená na jednoduché
použitie kdekoľvek.

TYP SVORIEK

Z jemného drôtu

4. Tlmiaca doska
Ochranná doska, aby
nedošlo k poškodeniu
pracovného materiálu.

FUNKCIE

Z plochého drôtu

Káble

S úzkou
korunou

Malé
klinčeky
a sponky
Bez voľných dielov

Ľahké spodné plnenie

Oceľ

Dvojitý odolný ovládač

Tlmiaca doska

IDEÁLNE
POUŽITIE:

6–12 mm

R54

PRO

TYP/DĹŽKA V MM

3

3

• Stavebníctvo
• Zastrešovanie
• Steny

TYP/DĹŽKA V MM

3 3 3

R19

HANDY

10 –14 mm

3 3 3 3 3

• Stavebníctvo
• Zastrešovanie
• Steny

4–6 mm

• Zastrešovanie
• Steny

R11

PRO

TYP/DĹŽKA V MM

6–10 mm

3

• Zastrešovanie
• Steny
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KLADIVOVÝ
SPONKOVAČ

R311

PRO

TYP/DĹŽKA V MM

1. Optimálne vyváženie

Elektrické zošívacie pištole

Dokonale vyvážená umožňuje
ovládanie jednou rukou.

Naše elektrické sponkovacie pištole sa ľahko používajú
a umožnia vám pracovať v tesných rohoch a na ťažko prístupných miestach. Ich ergonomický dizajn a mohutná sila nárazu
zabezpečujú, že vynakladáte minimálne úsilie, čo je ideálne,
keď vykonávate časovo náročné práce okolo domu. Vďaka
jednoduchosti ich dizajnu a
konštrukcii sa ľahko používajú
– či už ste nadšenec v oblasti
domáceho majstrovania alebo
profesionál, ktorý ich používa
každý deň.
V našej širokej ponuke elektrických sponkovacích pištolí
sa nachádza nástroj pre každú
potrebu – od praktickej pištole
E-tac po mimoriadne výkonnú
pištoľ R606 s funkciou FoVykonávate namáhavú prácu, ktorá
cused Power™ (sústredený
si vyžaduje veľa státia a držania?
výkon).

2. Poistka
Zabraňuje náhodnému
vystreleniu.

Tak nech elektrická sponkovacia pištoľ urobí tú prácu za vás.
Presné, rýchle a jednoduché
– Bum, a je to hotové!

Ak zhotovujete ploty na ochranu kvetov a vtákov – určite
používajte elektrickú sponkovaciu pištoľ, ktorá vám pomôže
poradiť si s náročnými pracovnými úkonmi.

3. Rýchlosť streľby
Odporúčaný maximálny počet
výstrelov za minútu.

4. Sústredený výkon
Regulovateľné nastavenia nárazu – čím
tvrdší je náraz, tým pevnejšie je zošitie.

5. Bez spätného nárazu
Ďalšie spôsoby využitia alebo nápady nájdete
na našich webových stránkach: www.rapid.com.

Umožňuje pohodlné používanie.
ELEKTRICKÉ ZOŠÍVACIE PIŠTOLE | 31

ELEKTRICKÉ

Pištoľ R606 je našou
najvýkonnejšou elektrickou
zošívacou pištoľou na profesionálne použitie. Podáva
vynikajúci výkon pri nastreľovaní do tvrdého, rovnako
ako do mäkkého dreva a je
skonštruovaná s dokonalým
vyvážením, ktoré umožňuje
obsluhu jednou rukou.

ELECTRIC

TYP SVORIEK

Z jemného drôtu

FUNKCIE

Z plochého drôtu

Káble

S úzkou
korunou

Malé
klinčeky
a sponky
Tlmič hluku

Sústredený
výkon

Vyvážená

Bez spätného
nárazu

Poistka

R606

PRO

TYP/DĹŽKA V MM
o

N8

12–25 mm

15–25 mm

Max. rýchlosť
streľby/minútu

IDEÁLNE
POUŽITIE:

3 333 3

• Ťažké upevnenia
• Kladenie podláh
20
• Drevené obklady
výstrelov • Nástenné tabule
• Rámy
• Predeľovanie

3 333 3

20
• Čalúnnictvo
výstrelov • Stolárstvo

3 333 3

20
• Obruby
výstrelov • PVC

R553

PRO

TYP/DĹŽKA V MM

No 8

8–20 mm

15–20 mm

• Výroba skriniek

• Koberce

8–16 mm

Výrobky radu PRO, naše najvýkonnejšie elektrické sponkovacie pištole na profesionálne použitie. Chod bez spätného nárazu a ergonomický dizajn. Vynikajúci
výkon pri nastreľovaní do tvrdého, ako aj do mäkkého dreva. Oblasti použitia:
Nastreľovanie do panelov, strešných lepeniek, lemovaní a rôzne práce v stolárstve
a nábytkárskom odvetví. Sú vybavené regulovateľným nastavením nárazu pomo-

PRO

EN50

15–50 mm

Elektrická nastreľovacia pištoľ EN50 s patentovanou funkciou Electric Tank™ (elektrický zásobník) na dosiahnutie väčšej sily nastreľovania, ktorá nastreľuje klinčeky
dlhé až 50 mm. Je vybavená rýchlym uvoľňovacím krytom nástavca, čím sa uľahčuje
a urýchľuje odstraňovanie zaseknutých klincov. Predný hliníkový kryt zabezpečuje

• Lepenky

cou funkcie Focused Power™ (sústredený výkon) – čím tvrdší je náraz, tým
pevnejšie je zošitie. Aj tieto pištole sú vyrobené s dokonalým vyvážením, čím sa
umožňuje obsluha jednou rukou. Vaša druhá ruka ostáva voľná, aby ste mohli
bez prerušenia pracovať s iným materiálom.

TYP/DĹŽKA V MM

No 8

• Izolácia

3 333 3
Electric Tank™

• Obloženie
• Rámy okien a dverí
30
• Obruby
výstrelov• Podlahový materiál
s perom a drážkou

dlhú životnosť a protišmyková mäkká rukoväť poskytuje pohodlie pri práci. Prvok
na nastavenie výkonu pre lepšiu výkonnosť pri práci s rôznymi materiálmi a
5-metrový elektrický kábel na zlepšenie pohyblivosti.

ELEKTRICKÉ

R214

PRO

TYP/DĹŽKA V MM

TYP SVORIEK

ESN530
ESN114
ESN113

HANDY

HANDY

HANDY

Z jemného drôtu

FUNKCIE

Z plochého drôtu

Káble

S úzkou
korunou

Malé
klinčeky
a sponky

E-TAC
HOBBY
ELECRIC

HOBBY HOBBY

No 8

6–14 mm

15mm

Vyvážená

Bez spätného
nárazu

Poistka

IDEÁLNE
POUŽITIE:

Max. rýchlosť
streľby/minútu

3

3 3 3

20
• Nábytok
výstrelov • Čalúnnictvo

3

3 3 3

20
• Obruby
výstrelov • Zošívanie

3

3 3 3

20
• Nábytok
výstrelov • Čalúnnictvo

• Výroba skriniek

TYP/DĹŽKA V MM

No 8

6–14 mm

15mm

• Izolácia

kobercov

TYP/DĹŽKA V MM

No 8

6–14 mm

15mm

TYP/DĹŽKA V MM

No 8

6–14 mm

15mm

TYP/DĹŽKA V MM

No 8

6–14 mm

15mm

Elektrické sponkovacie pištole radu Hobby sú skvelé nástroje, ktoré je dobre mať
doma v skrinke na náradie. Ľahké, ﬂexibilné a lacné. Pracuje sa s nimi pohodlne

EN330

Sústredený
výkon

TYP/DĹŽKA V MM

Vysoko kapacitná, elektrická nastreľovacia pištoľ s chodom bez spätného nárazu
ideálna pre domácich majstrov. Celokovový zásobník na svorky aj na klince. Typ
ESN114 má tiež patentovaný systém na vedenie klinčekov pre dokonalý výsledok pri

HOBBY

Tlmič hluku

• Výroba skriniek

nastreľovaní klincov. Plochá predná časť uľahčuje zošívanie blízko k stene.

• Upevňovanie

3

3 3 3

plastového
20
výstrelov materiálu

3

3 3 3

20
textílií
výstrelov • Koža

• Papierové dosky
• Upevňovanie

• Dekorácie

dokonca aj vtedy, ak nemáte v rukách veľa sily. Vďaka svojim malým rozmerom sú
veľmi vhodné pre ženy. Skvelé na používanie pri rôznych prácach okolo domu.

TYP/DĹŽKA V MM

No 8

15–30 mm

Ľahká elektrická nastreľovacia pištoľ. Jednoduchá manipulácia. Vďaka obzvlášť dlhému nástavcu je vhodná pre panely s perom a drážkou. Vybavená prvkom na nastave-

3

3 3 3

• Rámy okien
20
a dverí
výstrelov • Obloženie

nie výkonu na dokonalé nastreľovanie svoriek do rôznych materiálov.

ELEKTRICKÉ

ELECTRIC

1. 360° odsávanie
Pre maximálne pohodlie pri zošívaní.

Pneumatické zošívacie pištole
2. Nižšia spotreba vzduchu

Naše pneumatické zošívacie pištole sa dajú používať
s klincami aj so svorkami. Používajte ich na vyzdobovanie,
čalúnenie, jemné tesárske práce a inštaláciu líšt. To, čo
robí náš sortiment pneumatických výrobkov takým jedinečným je, že sa s nimi pohodlne pracuje, sú dobre vyvážené, ergonomické a majú dlhú životnosť. Naše pneumatické modely spĺňajú tie najvyššie požiadavky na presnosť.
S nadšením vytvárame nástroje, ktoré majú nízku hladinu
hluku, pohodlné rukoväte a nástavec, ktorým je možné sa
dostať dokonca aj na tie najtesnejšie, najťažšie dosiahnuteľné miesta a do rohov.

Pre vyššiu spoľahlivosť vzduchových
kompresorov.

Nová pištoľ Airtac skonštruovaná tak, aby sa prekročili
osvedčené štandardy kvality, spĺňa túto náročnú úlohu.
Ľahká, dobre vyvážená, s rukoväťou s pohodlným uchopením pomôže znížiť únavu a zvýšiť produktivitu práce.
Výrobok Airtac je tým správnym nástrojom pre všetkých
profesionálnych používateľov, ktorí pracujú so skrinkami,
dekoratívnymi lištami či vykonávajú iné tesárske práce
s profesionálnou konečnou úpravou.

z horčíkovej zliatiny pre nízku
hmotnosť znižuje únavu pri
intenzívnej práci.

4. Predný systém rýchleho
uvoľnenia
Na jednoduché odstraňovanie
zaseknutých klinčekov.

5. Dlhý nástavec
Na nastreľovanie klinčekov
do steny z menšej
vzdialenosti.
PNEUMATIC

Chystáte sa pustiť do
náročnej úlohy? Hľadáte
spôsob, ako si uľahčiť
prácu? Už ďalej nehľadajte, začnite pracovať
s pneumatickým náradím
od spoločnosti Rapid a
vaša práca bude hotová
rýchlo a jednoducho, bez
akýchkoľvek ťažkostí.

3. Hlavná časť

6. Bezpečnostný
nástavec
Ďalšie spôsoby využitia alebo nápady nájdete na našich webových stránkach:
www.rapid.com.

Aby sa predišlo
náhodnému vystreleniu.
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PNEUMATICKÉ

TYP SVORIEK

Z jemného drôtu

FUNKCIE

Malé
klinčeky
a sponky

S úzkou
korunou

O 30 % ľahšia

Nižšia spotreba
vzduchu

360° odsávanie

Predný systém
rýchleho uvoľnenia

Dlhý nástavec
na nastreľovanie v rohoch

Ochranný
nástavec

IDEÁLNE
POUŽITIE:

Airtac
PB161
Airtac
PBS151

PRO

PRO

TYP/DĹŽKA V MM

No 32

32–64 mm

3 3 3 3 3 3

• Nábytok

TYP/DĹŽKA V MM

90

20–40 mm

No 8

15–50 mm

3 3 3

3

3 3 3

3 3

3 3 3

3

• Ľahký nábytok

3

• Formovanie
tenkého
materiálu

• Konečná
úprava
a ozdobovanie

PS141

Airtac

PRO

TYP/DĹŽKA V MM

No 12

6–16 mm

• Čalúnenie

Airtac
PB131

No 8

PN21-40
Airtac
PBS121

15–50 mm

TYP/DĹŽKA V MM

TYP/DĹŽKA V MM

No 21B

No 21P

20–40 mm 15–30 mm

No 8

12–30 mm

15–30 mm

3

3

3 3 3

3

3 3 3

3 3

3 3 3

3 3

• Obloženie

6–16 mm

• Izolácie
a tesárstvo
PNEUMATICKÉ

Airtac
PS111

TYP/DĹŽKA V MM

TYP/DĹŽKA V MM

Airtac
PS101

HANDY

HANDY

HANDY

PRO

PRO

TYP/DĹŽKA V MM

6–16 mm

• Tapety
a výzdoba

Predaj a servis produktov ISABERG RAPID AB
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